
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Survivalfeestje 
Klimmen, klauteren & schieten! 

Survival in de Biesbosch! 
 
Wil jij je verjaardag anders vieren dan de rest? Dat kan! TeamBiesbosch is uitermate 

geschikt en je hebt de keuze uit verschillende feestjes. Wij bieden het survivalfeestje speciaal 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar! 

Het feestje duurt 2 uur, maar vooraf of na afloop kan er uiteraard gebruik worden gemaakt 

van de overige faciliteiten. Het survivalfeestje is een combinatie van klimmen, klauteren, 
schieten en enorm veel lachen. Deelnemers gaan met een deskundige begeleider de 

uitdaging aan. De kinderen kunnen lekker vies worden dus oude kleding is dan ook aan te 

raden. Uiteraard word je geschminkt in de camouflage kleuren zodat je goed kan 
verstoppen! 

 

• Survivalparcours: één van onze populairste activiteiten, lekker klimmen en klauteren 

over onze touwbanen tussen de bomen en over het water, hoeveel punten weten jullie 

met elkaar te verdienen? Wie blijft er droog en wie valt er in het water? De survivalbanen 
zijn voor iedereen toegankelijk, ook als iemand niet zo sportief is. Plezier staat voorop. 

• Outdoor lasergame: In 2 teams nemen jullie het tegen elkaar op. Sluipend over het 

terrein probeer je de tegenstander te raken. Lukt het jou om met je team de meeste 
punten te scoren?!  

Ga jij de uitdaging aan?! Een feestje bij TeamBiesbosch staat garant voor uitdaging, plezier 

en een leuke herinnering aan jouw verjaardag. Zelfs het eten en drinken kun je door ons 
laten verzorgen. 

Kurenpolder en lekker eten. 
Als je hebt betaald voor het survivalfeestje zit daar de entree van recreatieterrein de 
Kurenpolder al bij. Je kunt dus kosteloos gebruik maken van het dagstrand, speeltoestellen, 

skatebaan, pannaveld en tegen een kleine meerprijs ook van het subtropische zwemparadijs. 
Maak je uitje compleet met een bezoek aan de snackbar of het restaurant, deze zijn 
gevestigd op het recreatieterrein. 

 

 .................................................................................................................................................................................  
  

 

Voorbeeldprogramma: 

12.50        aankomst met uitleg en aanbrengen camouflage schmink 

13.00        lasergame 

14.00        survivalparcours 

15.00        einde met uitreiken diploma en mogelijkheid tot gebruik van het recreatieterrein,  

                   subtropisch zwembad en/ of smulbox 

                    

Tijden en beschikbaarheid in overleg. Zwemmen in het subtropisch zwembad alleen mogelijk  

binnen de openingstijden.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Survivalfeestje 
Klimmen, klauteren & schieten! 

 

Prijzen: (minimaal 8 kinderen)                                             

Survivalfeestje:                                                                                    € 21,-   per kind  

Dit is inclusief ranja & chips  

 

Leuke extra’s voor het feestje: 

Smulbox:                                                                                                          € 5,75 per kind 

Frietjes en een snack (frikadel, kroket of kipnuggets), mayo, ketchup,  

appelmoes, pakje drinken en kleine verrassing.  

  

Subtropisch zwembad:                                                                                   € 1,- per kind 

Binnen de openingstijden. 

 ......................................................................................................................................................................................................  

Kinderfeestje is inclusief: BTW, organisatie, begeleiding, ranja, chips, materialen en de 
entree van de Kurenpolder. 
 ................................................................................................................................................................................  

 

 

Klimpark Biesbosch, ook een zeer populaire en unieke activiteit voor je feestje. Er zijn routes 

op verschillende hoogtes en dus voor iedereen (vanaf 1.25m) te doen. Interesse, vraag ons 
naar de mogelijkheden. 

 

Bekijk onze Facebook pagina/ Bekijk onze activiteiten op YouTube 

 

https://www.kurenpolder.nl/zwemmen/tijden-en-tarieven
http://www.klimparkbiesbosch.nl/
http://www.teambiesbosch.nl/facebook
https://www.youtube.com/user/teambiesbosch20012?feature=mhee

